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Na křižovatce cest vrchové a drahové nechala obec vysadit dvě lípy

oto VKŠarovská hospoda v novém hávu/foto VK
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Vážení spoluobčané, 
věrní čtenáři našeho zpravodaje. Prázd-
niny a doba dovolených utekly jako voda 
a máme tady podzim a pár dní do voleb 
obecního zastupitelstva. 
Nebudu hodnotit činnost vedení obce na 
tamto místě, činím tak v příspěvku Ohléd-
nutí II na dalších stránkách. Chtěl bych spí-
še zmínit to, co čeká nové zastupitele v ob-
dobí 2018-2022. Ať už v zastupitelstvu bude 
sedět kdokoliv ze současného vedení, či zce-
la nové tváře, určitě je nemine popasovat se 
s úkolem nesnadným, ale potřebným - de-
fi nitivní rozhodnutí využití prostoru kolem 
budovy šaten a budovy samotné. 
Rovněž obnova místních komunikací a 
chodníků bude na programu dne a v nepo-
slední řadě dlouhodobější proces již zahá-
jených komplexních pozemkových úprav. 
Zbývající projekty budou řešeny průběžně 
v závislosti na získaných fi nancích a potře-
bách obce. 
Dovolte mi touto cestou poděkovat všem 
složkám a spolkům v obci za obětavou čin-
nost po dobu celého volebního období a za 
vzornou spolupráci s vedením obce. Mu-
sím poděkovat všem zastupitelům, kteří 
odsouhlasili na 25 zasedáních zastupitelstva 
moře důležitých bodů, tolik potřebných k 
chodu obce. To jak rozhodovalo zastupitel-
stvo obce, ať posoudí jiní. Přeji všem, kteří 
se ucházejí o post zastupitele hodně štěstí a 
v případě úspěchu pevné nervy a trpělivost. 
Vás chci požádat, abyste přišli k volbám v co 
nejvyšším počtu. Je to na vás. 
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Jak volit v obecních volbách
ne 5. a 6. října 2018 proběhnou ve všech 
obcích na území České republiky komu-
nální volby, tj. volby ...

Letošní aktivity klubu SEN 
Ženy pravidelně v pondělí od 18 hodin 
cvičí v sále šarovské hospody.
Každý první čtvrtek v měsíci se šaro-
vští senioři schází ...

Výročí založení ČSR
V letošním roce si připomínáme sté vý-
ročí vzniku Československé republiky. 
Pojďte si krátce připomenout...

15



Je přítomno 7 členů zastupitelstva, zase-
dání je usnášení schopné v souladu s ust. 
§ 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 
Jednání řídí starosta František Langr.
Body programu:
Kupní smlouva - prodej pozemku
OZ schvaluje Kupní smlouvu mezi 
obcí Šarovy a společností Aleš Brzák 
A-Z kovo s. r. o., IČ: 28272871, se 
sídlem Šarovy 97, jejímž předmětem 
je prodej pozemku parc. č. 65/17 o 
vým. 102 m2, k. ú. a obec Šarovy., 
kupní cena 40.000,-- Kč. OZ pově-
řuje starostu k uzavření smlouvy.
Smlouva o převodu
OZ schvaluje Smlouvu o bezúplatném 
převodu vlastnického práva k movitým 

věcem (krojům) ve prospěch spolku 
Šarovská chasa, IČ: 04927141, se síd-
lem Šarovy 100, a pověřuje starostu 
obce k uzavření smlouvy. 
Rozpočtové opatření
OZ schvaluje rozpočtové opatření 
č. 2/2018, v souladu s ust. § 102 odst. 2 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), v platném znění 
a v souladu s ust. § 16 odst. 3 písm. a) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů – změ-
ny v rozpočtu – přesun rozpočtových 
prostředků na jednotlivých paragrafech 
a položkách.
Spisový řád obce Šarovy
OZ schvaluje spisový řád obce Šarovy.
Hospodaření:
OZ bere na vědomí hospodaření obce 
k 31. 8. 2018
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25. zasedání OZ, 26. 9. 2018

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

OHLÉDNUTÍ II

Vážení spoluobčané, přátelé,
dovolte mi, abych stejně jako na konci 
roku 2014 v článku Ohlédnutí zhod-
notil v šarovském zpravodaji činnost 
zastupitelstva obce ve volebním obdo-
bí 2014 – 2018. Dovolím si však zhod-
notit nejenom činnost vedení obce, ale 
zároveň i činnost spolků a sdružení                                  
v obci, bez kterých by život v obci nebyl 
možný. 
Složení zastupitelstva se v průběhu 
tohoto období obměnilo. Odstoupil 

místostarosta obce, pan Martin Fusek, 
jehož místo zaujal pan Tomáš Kadlčík. 
Do vedení obce se dostala i kandidátka 
opoziční, paní Renata Ambrůzová, která 
po necelých 2 měsících nahradila paní 
Veroniku Popelkovou. Říká se, že nová 
krev v zastupitelstvu okoření a osvěží, 
ponechám však na posouzení každého   
z Vás, zda-li tomu tak bylo i v našem 
případě.
Také hodnocení  úspěšnosti, či neúspěš-
nosti činnosti zastupitelstva ponechám 
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na Vás. Na tomto místě si dovolím pou-
ze shrnout akce, které se ve zmiňovaném 
období udály či na úkoly, které se splnit 
nepodařilo. 
Jako vždy je lepší začít tím nepovede-
ným. „Kostlivcem ve skříni“ je již od 
minulého období situace kolem spor-
tovního areálu a budovy šaten na hor-
ním konci obce. Zmínil jsem se o tom 
již v článku Ohlédnutí a snad pokaždé 
se tato problematika řešila, když ne na 
zastupitelstvu veřejném, tak při deba-
tách zastupitelů mezi sebou navzájem, 
popř. i s občany. Pokud nebude jednot-
ný názor co s prostorem kolem šaten a 
budovou samotnou, tak se k nějakému 
společnému cíli pravděpodobně nikdy 
nedostaneme. Je jasné, že nové vedení 
obce se bude muset již tímto problémem 
konečně vážně zabývat. To si myslím, že 
je největší rest končícího zastupitelstva. 
V nemilém budeme vzpomínat na 
poslední červencový den roku těsně 
před volbami, kdy naši obec postihl 
přívalový déšť a v září podobná situace, 
naštěstí s mnohem menšími následky. 
Díky velké obětavosti všech dobrovolní-
ků v čele s hasiči se brzy podařilo zmír-
nit hrozivé následky. Vedení obce zarea-
govalo velmi rychle na vyhlášení sbírky 
pro postižené rodiny a alespoň částečně 
a symbolicky se podařilo zmírnit velké 
škody na majetku a psychice lidí.
Ale pojďme k veselejším záležitostem. 
Po téměř 20ti letech se obnovil a plat-
nosti nabyl Územní plán obce Šarovy. 
Byla ohledně tohoto pořízení spousta 
debat a dohadů, ale nakonec v závěru 
roku 2015 nabyl účinnosti. Dodnes se 
však někteří občané nemohou smířit se 

skutečností, že pozemky v jejich vlast-
nictví nejsou zahrnuty v „zónách“ pro 
bydlení, a někteří dokonce podali žalobu 
k soudu z důvodu omezení vlastnických 
práv, atd. Je zřejmé, že se nikdy nebude 
všem zamlouvat zvolené řešení, ale tak 
to v životě chodí. 
Rok 2015 byl rokem obnovy škod na 
majetku obce po zmiňovaných povod-
ních, díky přidělení dotace téměř ¾ 
milionu korun se podařilo opravit most, 
výletiště a kanalizační výusť. Částku 300 
tisíc korun dofi nancovala obec ze svého 
rozpočtu. V dalších letech se hasiči pus-
tili do opravy nátěru fasády jejich stán-
ku – zbrojnice. Opravili i okapy a balkon 
hasičárny. Postupně se začala měnit i 
šarovská hospoda. Opravil se výčep, 
který byl léta zanedbáván, posléze se 
zkulturnily i sociálky a v letošním roce 
se opravila podlaha na sále a celý kultur-
ní stánek se podařilo zateplit, vyměnit 
všechna okna a dveře a defi nitivní teč-
kou se stala nová fasáda. 
Je pravdou, že obec fi nancovala z úvěru 
závěrečnou nejnáročnější etapu oprav, 
nicméně veškeré kroky byly předem 
diskutovány jak na zastupitelstvu, tak 
i se spolky a občany. Skutečnost, že se              
v případě hospody jedná o jediné mís-
to v obci, kde se odehrávají prakticky 
všechny akce, a kde se má možnost sejít 
celá obec, přineslo rozhodnutí, že se tak 
náročná akce uskuteční. Víme, že dotace 
ve výši „jen“ 40% je slabou náplastí, ale 
v absolutních číslech to znamená jeden 
milion korun, který na ulici nenajdete. 
Zbývajících cca 1.5 milionu jde z úvěru 
obce. Pevně věřím, že úpravy hospody 
tady zůstanou i pro příští generace. 
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V loňském roce se realizoval projekt 
na pořízení hladinoměru a elektrocen-
trály pro potřeby obce i jednotky SDH 
a to současně s pořízením Digitální-
ho povodňového plánu obce. Náklady 
na pořízení činily cca 450 tisíc korun,  
dotace kryla 85 %. V témže roce se opra-
vila komunikace v lokalitě Na Kopci po 
sesuvu krajnice včetně jejího povrchu. 
Náklady na tuto akci byly vyčísleny na 
cca 160 tisíc korun. V letošním roce 
jsme se dočkali zmiňovaného projektu 
Energetické úspory kulturního domu. 
Dále se revitalizovala zeleň ve třech 
lokalitách obce do formy parčíků v ceně 
více jak 700 tisíc korun s dotací 80 %. 
Slíbené nové měřiče rychlostí v obci 
snad alespoň z části přinutí snížit rych-
lost vozidel projíždějících obcí. Rovněž 
tento projekt byl zrealizován za pomoci 
dotace, tentokrát ze Zlínského kraje ve 
výši 50%.
Dalším významným projektem budou 
opravy chodníků v obci za téměř 1,5 
milionu korun, s dotací ve výši 95 %. 
Tento projekt se začne realizovat buď na 
podzim letošního roku, nebo ihned na 
jaře roku příštího.
Také bych se chtěl zmínit o kulturním a 
sportovním životě v uplynulém období. 
A jelikož nechci škatulkovat jednotli-
vé akce a přidělovat je spolkům v obci, 
zmíním se o všech, které se odehrávají 
každý rok v hojném počtu, nebo některé 
v (ne)pravidelných periodách.
Spolky a sdružení bych chtěl vyjmeno-
vat, jelikož by nebylo správné na někoho 
zapomenout:
Sbor dobrovolných hasičů Šarovy, Šarov-
ská chasa, TJ Sokol Šarovy, Šarovské 

sdružení  žen pro mužský blahobyt  a 
klub SEN.
Akce na kterých se podílí vždy jeden, 
nebo i několik spolků je dost, takže se 
zmíním o všech kompletně: Tříkrálo-
vá sbírka, fašanky, košt slivovice, plesy, 
zábavy, pálení čarodějnic, oslavy dne 
matek, Melúnový pohár a soutěže mla-
dých hasičů, setkání rodáků (2. setkání 
v roce 2017 společně s výročím 90. let 
založení SDH), setkávání družebních 
obcí, drakiáda, putování na hrad Šarov, 
turnaje v nohejbalu, III. Liga stolního 
tenisu (letos 2. místo a baráž o postup 
do II. ligy), dýňování,  výstavy ručních 
prací a ukázky studené kuchyně, zájezdy 
na výstavy, cvičení žen, besedy, zájez-
dy na lyže, Slavnosti vína v Uherském 
Hradišti,  krmení zvířátek, setkání seni-
orů, Hody (historicky 1. Šarovské hody 
se ujaly a tradice se udržuje), vítání 
občánků, blahopřání k jubileům a svat-
bám (zlatá svatba), rozsvícení vánoční-
ho stromu s divadelním představením, 
štědrovečerní zpívání u kapličky, oslavy 
výročí konce II. světové války, oslavy 
100 let vzniku Československa (zasazení 
lipek svobody a solitéru nad obcí), veš-
keré brigády a  úklidy v celém katastru 
obce, včetně potoka Březnice.
Pokud bych zapomněl na nějakou akci 
či činnost, tak mi promiňte, ale to mi 
nebrání, abych skutečně ze srdce všem, 
kteří se podílejí na tak bohatém spole-
čenském a kulturním dění v obci, mno-
hokrát poděkoval! Bez nich si nikdo 
z nás nedovede tak pestrý a činorodý  
život v obci ani představit.
Dovolte, abych na závěr poděkoval  i 
všem zastupitelům obce za jejich práci    
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v tomto volebním období a popřál jim 
do dalších let hodně zdraví a pohody 
a štěstí. Někteří z nich budou možná 
pokračovat v dalším volebním období, a 
proto jim přeji hodně pevné nervy, pro-
tože ne všichni vědí, co je čeká.

Na závěr je nutno zopakovat rčení, které 
jsem si dovolil použít v minulém Ohléd-
nutí před 4 lety: „Není na světě ten, co 
zalíbí se všem“.
Váš starosta

František Langr

JAK VOLIT V OBECNÍCH VOLBÁCH

Dne 5. a 6. října 2018 proběhnou ve 
všech obcích na území České republiky 
komunální volby, tj. volby do obecních 
resp. městských zastupitelstev. Způ-
sob volby se od těch „velkých“ voleb do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
odlišuje. Na co si dát pozor, aby váš hlas 
nepropadl?
Zatímco v parlamentních volbách volič 
kandidáty na kandidátních listinách 
kroužkuje, u komunálních voleb musí 
voliči křížkovat. Možností, jak označit 
volební lístek je hned několik. Nejdůle-
žitější však je, že volič může udělit pouze 
tolik hlasů, kolik je v obci zastupitelů.            
I v následujícím volebním období bude 
mít obec Šarovy 7 členů zastupitelstva. 
Volba jedné strany

Pokud volič nemá žádného oblíbeného 
kandidáta, resp. souhlasí s lídrem kan-
didátky, označí křížkem jednu stranu. 
Jeho 7 hlasů tak připadne prvním sedmi 
lidem z dané kandidátní listiny.
Volba kandidátů z jedné kandidátní 

listiny

Volič v rámci jedné kandidátky může 
mít své favority. Proto si vybírá a kříž-
kem označuje jednotlivé kandidáty z této 
kandidátní listiny. Není přitom třeba, 

aby označil křížkem celou kandidátku, 
označuje pouze jednotlivé kandidáty 
a to v maximálním počtu 7 kandidátů 
(dle počtu členů zastupitelstva). Pokud 
v rámci jedné strany udělí volič méně 
a jiné kandidáty z jiných stran neozna-
čuje, zbylé hlasy propadají, křížky pla-
tí. Opravdu důležité je, aby volič udělil 
maximálně sedm křížků. Označí-li více 
než sedm kandidátů, celý jeho volební 
lístek bude neplatný.
Volba kandidátů z různých kandidát-

ních listin

Jedná se zřejmě o nejběžnější způsob 
výběru kandidátů. Volič si tímto způso-
bem vybírá osobnosti, které kandidují za 
různé subjekty. Může tak křížkem ozna-
čovat i kandidáty z jiných kandidátních 
listin. Opět ale platí, že volič může udělit 
pouze tolik křížků, kolik je v obci zastu-
pitelů.
Volba kandidátní listiny i osobností z 

jiných kandidátních listin

V tomto případě si volič může vybrat 
konkrétní kandidátní listinu a současně 
křížkuje i kandidáty z ostatních kandi-
dátních listin. Nejprve si volič vybere a 
zakřížkuje kandidáty z ostatních kandi-
dátních listin a poté teprve zakřížkuje 
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konkrétní kandidátní listinu. V tom-
to případě dostanou hlas zakřížkovaní 
kandidáti z ostatních stran a do počtu 
7 hlasů první kandidáti ze zakřížkované 
kandidátní listiny.
Kdy je hlas neplatný

Při udělování preferenčních hlasů je 
důležité neudělat chybu, která by volbu 

zneplatnila. V komunálních volbách 
totiž nelze označit křížkem dvě strany 
(dvě kandidátní listiny). Rovněž by vol-
bu zneplatnila situace, kdyby volič ozna-
čil více kandidátů než je volených míst    
v zastupitelstvu.

Petr Bernatík

HASIČI NA ÚSPĚCHU

Mladší žáci a starší žáci se začátkem září 
zúčastnili noční soutěže v Záhorovicích. 
Pro mladší žáky to byla první noční 
soutěž. Dojeli jsme na místo a bylo asi 
21. hodin. Asi 30 minut se čekalo, než 
jsme došli na řadu. Přišly nervy, jestli to 
zvládneme. Zvládli jsme to. Mladší žáci 

se radovali z 3. místa a i starší žáci se 
mohli radovat z 5. místa. Někteří museli 
jet hned po útoku domů, protože se ráno 
oblékalo do kroje na slavnosti vína. Já 
jsem si to užila, protože jsme byli třetí, 
ale i proto, že to byla noční soutěž.

Veronika Fejtová

Budoucí profíci? Možná.../foto Hasiči
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V minulém období se šarovskému Sbo-
ru dobrovolných hasičů opět podaři-
lo vylepšit své vybavení. Tentokrát se 
mohou radovat členové zásahové jed-
notky SDH Šarovy. Díky štědré dotaci 
nadačního fondu Agrofert byly pořízeny 
nové přilby. Pět kusů přileb od speciali-
zovaného výrobce Drager, jehož výrob-
ky využívají také profesionální hasiči, 
bylo zařazeno do výjezdového vybavení 
jednotky. Věříme, že tyto přilby budou 
našim hasičům sloužit mnoho let a 
poskytnou jim plnohodnotnou ochranu.

Na neděli 5. srpna 2018 byl pro naše 
mladé hasiče přichystán prázdninový 
výlet se zajímavým programem. Nejpr-
ve jsme se zastavili na požární stanici ve 
Zlíně, kde nás přivítali příslušníci Hasič-
ského záchranného sboru Jenda Soukup 
a Luděk Chmela. Ukázali nám celou sta-
nici a nejmodernější hasičskou techni-
ku, kterou profesionální hasiči používají 
při nejrůznějších krizových situacích, 
haváriích a pohromách. 
Výhodou a pro děti velkým zážitkem 
bylo, že si spoustu věcí mohly vyzkou-
šet na vlastní kůži, mohly se posadit za 
volant velkých hasičských aut a zkusit si 
osahat i některé další vybavení zlínského 
hasičského sboru. K tomu samozřejmě 
nechyběl ani odborný, ale dětem sro-
zumitelný výklad a vysvětlení, jak které 

přístroje a zařízení fungují, k čemu slou-
ží a jak se obsluhují.
Po obědě jsme se přesunuli do lanové-
ho centra pro děti v Otrokovicích. Zde 
si děti prolezly nachystané atrakce a ti 
nejodvážnější si vyzkoušeli velkou hou-
pačku. A protože ani v srpnu nepolevila 
vlna tropických veder, zakončili jsme 
celý den na blízkém koupališti, kde se 
děti nejen osvěžily, ale zejména pořádně 
vyřádily. 
V září však již na mladé hasiče čekaly 
první poprázdninové závodní povin-
nosti. Úspěšní byli zejména mladší žáci, 
kteří na noční soutěži v Záhorovicích 
obsadili 3. místo. Stydět se však nemusí 
ani starší žáci, kteří se tamtéž umístili na 
pěkném pátém místě. 

Jarek Křen ml.

MLADÍ HASIČI VÝLETUJÍ

NOVÉ VYBAVENÍ PRO ZÁSAHOVOU JEDNOTKU

Nové vybavení jednotky SDH
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VAHADLOVKA V AKCI

Další úspěšnou ukázku činnosti má za 
sebou naše historická stříkačka. V srpnu, 
společně se svým družstvem, zavítala na 
samotné hranice Zlínského a Jihomo-
ravského kraje, do obce Stříbrnice, kde 
tamní sbor dobrovolných hasičů slavil 
již 120. výročí svého založení. Naše stří-
kačka na sebe ihned po příjezdu upou-
tala pozornost mnoha návštěvníků a to 
jak těch nejmenších, tak i těch starších. 

V rámci slavnostního odpoledne pak 
předvedla ukázku zásahu jako před sto 
lety. Poté si mohli i někteří přihlížející 
na vlastní kůži zkusit, jaká je to dřina 
pumpovat se starou stříkačkou a dostat 
z ní vodu až k ohni.  Nás může těšit, že 
naše renovovaná stříkačka dělá i nadále  
radost, a to i ve vzdálenějších destina-
cích.

Jan Soukup

HRAD POD KAPKAMI DEŠTĚ

1. září je datum, které je spojeno s prv-
ním školním dnem. Letos to však kalen-
dář zařídil tak, že se nešlo do školy, ale 
putovalo se na hrad Šarov. Této rodinné 

akci už dlouhodobě nepřeje počasí, a 
bohužel se to potvrdilo i v letošním roce.
Perfektně připravený pohádkový les           
v podání žen a mužů za Stodolní s přáteli 

Šarovjáci neznají špatné počasí/foto VK
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MOKRÝ NOHEJBAL

a hasiči, provázel déšť už od ranních ho-
din, a i když se počasí v odpoledním 
čase alespoň trochu umoudřilo, našla si 
cestu na hrad jen hrstka „srdcařů“. 
Na kraji hradu všechny vítala Bílá paní, 
cestou po hradě pak děti navštívily sta-
noviště čertů, vodníků, Červené kar-
kulky, Rumcajse a Manky, nechyběli ani 
Křemílek s Vochomůrkou a na závěr vel-
ké překvapení, setkání s Jožinem z bažin. 
Tradičně se děti mohly povozit na oblí-
bené lanové dráze, bylo pro ně připrave-
no také zastavení u myslivců s několika 

hádankami, kvízy a úkoly a vyzkoušet si 
mohly také střelbu ze vzduchovky nebo 
z luku. Střelbou z luku však nepohrdli 
ani mnozí tatínci a dokonce ani mamin-
ky. 
A tak i přes nepříliš přívětivé počasí od-
cházeli spokojení jak návštěvníci, tak i 
organizátoři, kteří ani v kapkách deště 
neztráceli dobrou náladu.
Proto Vás prosíme, holky a kluci ze Sto-
dolní, vydržte a nevzdávejte to, příští rok 
už to vyjde! Děkují obyvatelé podhradí.

David Fejt/foto VK

První sobotu v září proběhl na šarov-
ském betonovém dvorci za obecním 
úřadem již třetí ročník nohejbalového 
turnaje o putovní pohár SDH Šarovy. 

Letošního ročníku se zúčastnilo osm 
družstev.
Tři týmy se podařily sestavit domácím 
nohejbalistům, tři družstva přijela ze 

Ani vítr, ani déšť nás nezastaví.../foto VK
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sousední Lhoty a dva manča� y zavítaly 
ze Zlína.
Stejně jako loni i v letošním roce celé 
odpoledne pršelo, a to doslova jak z 
rýny. To ovšem nikoho z přihlášených 
sportovců neodradilo a po krátké po-
radě a rozlosování do skupin se šlo do 
tuhých bojů.
Po všech odehraných zápasech ve sku-
pinách a vyřazovacím pavouku jsme 
kolem 18 hodiny shlédli opravdu napí-
navé fi nále mezi lhotskými týmy Švédů 
a Ikebarem.

Tentokrát byl šťastnější a z vítězství se 
radoval tým Ikebaru, který si putovní 
pohár za výkony v celém turnaji zaslou-
žil a po roční pauze si ho opět uložil 
mezi své trofeje.
Na závěr bych chtěl poděkovat naší paní 
hospodské za již tradiční výborný guláš 
pro zúčastněné týmy, našemu rozhod-
čímu Robertovi Gajdůškovi, Miremu 
Müllerovi a Davidu Fejtovi za zajištění 
provozu bufetu a Ondrovi Růžičkovi za 
pomoc při přípravě turnaje.

Tomáš Kadlčík/foto VK

VÍTALI JSME OBČÁNKY

Je to již pět let, kdy jsme poprvé při-
vítali nově narozené občánky Šarov.         
S vyjímkou roku 2016 se narodily vždy 
dvě děti. 
V letošním roce 29. ledna 2018 přišla 
na svět holčička, šťastní rodiče Radek 

a Zuzana Juříkovi jí dali jméno Amá-
lie.  
14. března 2018 se pak narodil rodi-
čům Honzovi a Veronice Soukupovým 
druhorozený syn  Filip Soukup.  
Obě děti jsme přivítali v přítomnosti 

Tak ať se nám tu mezi námi líbí!/foto VK
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rodičů, prarodičů, tetiček, strýčků a 
ostatních příbuzných 2. září v sále naší 
hospůdky.
O příjemnou atmosféru pěkného 
odpoledne se postarala kulturním 
vystoupením paní Šárka Machová                        
s děvčaty Michalkou Kovačíkovou a 
Sárinkou Vilímkovou. Poté byly obě 
děti představeny panu starostovi Fran-
tišku Langrovi, který jim popřál šťast-
né a bezstarostné dětství a rodičům, 

aby jim dělaly vždy jen radost. Ma-
minkám pak předal kytičky, dětem pe-
něžní dary a pamětní listy.
Na závěr samozřejmě nechyběl ani 
slavnostní přípitek na zdraví novým 
šarovským občánkům.
I my jim přejeme šťastný a spokojený 
život a věříme, že z nich vyrostou, po 
vzoru svých rodičů, poctiví a čestní 
Šarovjáci.

Jarmila Ulčíková/foto VK

SKROMNÉ SLAVNOSTI VÍNA

Aj letos sa v Hradišťu konali slavnosti 
vína s krojovaným průvodem a ani le-
tos v něm nechybjali zástupci našéj dě-
diny. Oproti rokám minulým ale bylo 
cosi ináč a to už od samého leta. Šak 
aj lecjaký pozorný súsed si teho mosél 
všimnút. 
Tož třeba u Kozlíků klarinet za celú 

dobu prázdnin nevydál ani hlásku, a 
tož bylo čut dycky enom psa. Ani u 
Bernátíků harmonika nevrzla. Že by 
proběhla nejaká zpívací zkúška Ša-
rovské chasy, tož o tom také nemoh-
la jít řeč. Vypadalo to, že letos budú 
Slavnosti z šarovského pohledu jakési 
suché a nekerým snáď aj připadalo, že 

Slavnosti vína a šarovská kapela v tradičním složení/foto Šarovská chasa
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bude lepší sa jich nezúčastnit lebo to 
zaváňalo ostudú.
Tak nejak instinktivně to vycítil aj pán 
velkomožný starosta náš a už tři týdně 
před slavnosťama sebú řízl o zem tak, 
že z toho byla pomáli otevřená zlome-
nina kolenních vazú, v kolenina voda 
a možná aj inší tekutiny, a tož ven ne-
mohl ani na krok. A krokovat v čele 
šarovského průvodu, to už vůbec ne.
Také nekeří ostatní pravidelní účastní-
ci zistili, že letos jim termín slavností 
nevyhovuje a tož sa počet předpoklá-
daných účastníků šarovského průvo-
du rychlo snižovál. Nakonec nás bylo 
tucet dospělých a kolem sedmi děcek, 
tož takový pěkný hlúček.
Ani od pěveckých výkonů nikdo nic 

nečekál. Lebo po jednéj zkúšce sme 
byli rádi, že sme sa stačili spočítat. 
Pravda, připomněli sme si, co sme 
zpívali lóni, nekeří si pospomínali na 
slova, aby je do slavností stejně zapo-
mněli a včíl chaso reprezentuj.
V deň slavností tak jak každý rok při-
stál u hospody autobus a letos, divte sa 
všeci, na nikeho nemosél čekat. To byl 
nadějný začátek teplého a slunečného 
dňa. Vyklopíl nás u Otmy tak jak ka-
ždý rok a my sme sa rozhodli, že po-
čkáme na náš zásobovací kočár, kerý 
měl přivézt proviant a hlavně vozík, 
do kerého se všecek šarovský majetek 
uložíl, aby mohl cestovat průvodem      
s nama. Zásobování měla na starosti 
rodina Křenova ml. 

Děcka nástup!
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Eště včíl majú před Otmú dúlek                
v chodníku, jak dlúho sme tam čeka-
li. Nakonec ale dorazili a tož sme pět 
minut před začátkem dorazili na seřa-
diště. Zaséjc sme moseli šlapat Vino-
hradskú ulicú vyšéj jak loni, tož snáď 
nebudem napřesrok vycházat až z Bro-
du. 
Asi aj ludé vycítili, že letos to s Šaro-
vjákama bude jakési slabší lebo opro-
ti loňsku sme celú cestu Vinohradskú 
ulicú do města moc ludí nepotkali. 
Nám to ale štimovalo, lebo sme as-
poň mohli dohnat ty neuskutečněné 
zkúšky, naladit notu aj hladinku. A 
tož když sme sa jak smrad dotáhli ke 
Kauflandu, kde lidí znatelně přiby-
lo (tož možná byla nejaká akce v tem 

obchodě), byli sme nejveselejší partyja 
v celém průvodě. 
V čele průvodu šli ti nejmladší, jak 
pávi nesli obecní prapor a cedulu s ná-
pisem Šarovy, kerú pro istotu otočili 
obráceně. Za nima sme pak pluli my 
ostatní na vlně vína a potem aj euforie, 
jaké je to všecko pěkné, počasí, kroje, 
to víno a všeci ti ludé… Kurňa, co v 
tom víně bylo?
Do včílšku nevím, lesti to víno oprav-
du nebylo nejaké přesířené či co. Od 
Kauflandu sme totiž začali ztrácat Peťu 
Macha. Ze začátku sme ho dycky našli 
v súsední dědině. Raz v Březolupoch, 
podruhéj v Bílovicách. Tož když ale 
napotřetí přišel z kamasi z Buchlovic, 
moseli sme ho přivázat k manželce, 

Vypnout hruď a hrdě v šarovských barvách
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lebo v tom malém množství Šarovjáků 
byl aj ztracený hlas potřeba.
Na hlavní křižovatce sa pro změnu na-
šél Lubor Křenů. Komunikovál s da-
vem, nabízál jim písničky na přání aj 
s věnováním, které citlivo vyvolával na 
celé kolo, dirigovál a rozjížďál mexické 
vlny, a tož čekám, že ho brzo učujeme 
v Českém rozhlasu Brno místo Slabá-
kové. Ta už to má chudera spočítané.
Poslední zatáčky před náměstím vr-
cholila euforia aj naše pěvecké kvality. 
No a hlavně nám do teho nikdo netrú-
bil, lebo Svárovjáci sa letos nezešli.
Enom na tom náměstí nám to trochu 
nevyšlo. Ze začátku to eště všecko 
bylo pěkné. Napřed dvě také obsta-
rožní slečny skočili po Peťovi Kadlčí-
kovém, že by sa s ním chtěli vyfotit a 
tož co by neudělál pro svoje fanynky, 

ochotně postál. To sa pochopitelně 
nelúbilo Janě, čerstvé ženě jeho. Na-
před pronésla cosi o krúžku na prstě, 
potem začala vrčat jak ten jejich Flek 
(ale fakt vrčání) a dyž si začala vyhr-
novat rukávce a rozepínat jupku, tož sa 
dal naštěstí průvod do pohybu, lebo by 
isto byly Šarovy na titulních stránkách 
seriózních aj bulvárních deníků.
Také nám organizátoři zapomněli řéct, 
že posunuli podium a čestnú lóžu o 
dvě stě metrů dopředu. No a tož místo 
prezentace Šarov proběhla před čestnú 
tribunú prezentace šarovských krojo-
vaných pěkně po jeden po druhém.
Co sa nám nepovédlo před pódiem, 
povedlo se nám za ním. Stáli sme tam 
v hlúčku a pomalu sa na nás nabalo-
vali další a další muzikanti, zpěváci aj 
tanečníci a kdyby nás z tama nevytlačil 

Nepřítomné pohledy? Kolik toho vína bylo?
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kordon městských strážníků („to sú 
moji kolegové“ V. Kozlík), tož tam hra-
jem a zpíváme do včíl. (Co v tem víně 
bylo???).
A tož jak asi nikdo od slavností nic 

nečekál, mosíme konstatovat, že to 
byly jedny z tých nejpovedenějších v 
histórii šarovských účastí. A včíl su 
zvědavý, co bude narok. Tož tak!

Petr Bernatík/foto DF

LETOŠNÍ AKTIVITY KLUBU SEN

Ženy pravidelně v pondělí od 18 hodin 
cvičí v sále šarovské hospody.
Každý první čtvrtek v měsíci se šaro-
vští senioři schází v místní hospodě na 
kus řeči.
Všichni vy, co mezi nás  ještě nechodí-
te, jste srdečně zváni.
A jak vypadá další naplňování našich 
snů?
V čase jarního tání, sněženek a med-
vědího česneku jsme vyrazili do Kněž-
polského lesa. Byl slunečný den, na 
procházku krásnou přírodou jak dě-
laný, tak jsme toho patřičně využili. 
Prošli jsme se až k místu, kterému se 
říká Kanada. Mnozí jsme tam byli po-
prvé v životě. I trochu prvních jarních 
vitamínů jsme si přivezli domů. Bylo 
to fajn.
Začátkem prázdnin jsme se v sobotu 
ráno vydali na výšlap na  Zlámanské 
lúky.
Od Lapače lesní cestou až na její sa-
motný konec, na rozkvetlou louku, 
kde se před námi otevřel krásný vý-
hled na obec Zlámanec. Ta louka mně 
učarovala spoustou kvetoucích rostlin, 
množstvím broučků, kobylek, motýlů 
a krásně vonící mateřídouškou. Sešli 
jsme dolů z kopce ke zlámanskému 

sportovnímu areálu. Tam jsme si 
chvilku odpočinuli a údolím směřují-
cím      k severu, kolem zlámanských 
rybníků, jsme došli až k Hamšíkové 
vile, tak se jí u nás doma vždycky ří-
kalo. Naposledy jsem tam byla, už je to 
hodně dávno, možná 35 let.  Byli jsme 
překvapeni nádherným odlehlým mís-
tem obce, pečlivě upraveným okolím 
vilky a rybníkem splývajícím s okolní 
přírodou. Společně jsme se tam vyfoti-
li a vydali se lesem k Šarovům, ať jsme 
na oběd doma. Zvládli jsme to.
Koncem srpna se skupinka „šarov-
ských sokolek“ i se svými rodinnými 
příslušníky vydala za hranice všed-
ních dnů. Jely jsme k moři do Itálie, 
společně s Březolupským chrámovým 
sborem. Koupaly jsme se v moři, cho-
dily na večerní koncerty, zkrátka od-
počívaly jsme plnými doušky. A výlet 
do Benátek byl nádherný, nezapome-
nutelný zážitek pro všechny účastníky 
zájezdu.
Od května plánovaný již 3. zájezd na-
šeho Klubu SEN se uskutečnil 22. září. 
2018. Pozvánky se dostaly do všech 
domů v naší obci. Byly vyvěšené pla-
káty, ten v hospodě dokonce někdo 
odstranil, tak jsem jej znovu vyvěsila, 
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aby informace nikomu nemohla unik-
nout. Jsme malá vesnice a tak zájezdy 
plánujeme tak, aby se jich mohly zú-
častnit všechny věkové kategorie, i ro-
diny s dětmi.
Ze Šarov jsme jeli do Brna na výsta-
vu Slovanská epopej a plakáty Alfonse 
Muchy, která se koná při příležitosti 
oslav 100. výročí vzniku naší repub-
liky. Je to jedinečný zážitek, jedním 
slovem ÚŽASNÉ. Po prohlídce jsme 
z Brna odjeli a krátce jsme se zastavi-
li u památníku Bitvy tří císařů, která 
se odehrála u Slavkova 2. 12. 1805. 
Málokdo z nás tam už někdy byl.  Po 
procházce tímto památným místem 
jsme odjeli do Slavkova. Měli jsme ob-
jednanou netradiční kostýmovanou 
prohlídku zámku, která se koná jen 
párkrát ročně. Před našimi zraky se 

odehrály i mnohé komické scénky při-
pomínající historii a život na zámku 
ve Slavkově. Dokonce jsme se potkali 
i s Marií Terezií a jejími dětmi. Moc se 
nám to líbilo. A ten den se v rozlehlé 
zámecké zahradě konal Václavský jar-
mark, kde byla možnost dobrého ob-
čerstvení a také příležitost k drobným 
nákupům. Rozešli jsme se ke stánkům 
a každý dle svého této příležitosti vy-
užil.  Po cestě k autobusu jsme sbírali 
kaštany (pro jejich léčivou moc).
Kolem půl sedmé večer jsme byli 
doma v Šarovech, bohatí o pěkné zá-
žitky. Počasí nám vyšlo, celý den nám 
svítilo sluníčko. Co víc jsme si mohli 
přát?  Snad jen to, aby příště jelo na 
společný zájezd více našich šarovských 
spoluobčanů.

Božena Knotová

PŘIPOMÍNKA VZNIKU ČESKOSLOVENSKA

V sobotu 22. 9. 2018 si obec Šarovy spo-
lu se Sborem dobrovolných hasičů v Ša-
rovech připomněla 100. výročí vzniku 
samostatného Československého státu. 
Pietní odpoledne bylo zahájeno krátce po 
poledni slavnostní mší před šarovskou 
kapličkou, kterou tentokrát celebroval 
otec Pavel Macura. Za účasti cca 30 věří-
cích, domácích i přespolních, vzpomenul 
těch šarovských občanů, kteří se svým 
konáním zasloužili o vznik samostatné 
Československé republiky stejně jako 
těch, kteří v důsledku útrap I. světové vál-
ky položili život za nově vzniklou vlast.
V závěru mše svaté otec Macura požeh-
nal nově zrekonstruovanou historickou 

hasičskou stříkačku.
Po mši se většina zúčastněných odebrala 
ke kříži u potoka naproti mlýna. U tohoto 
kříže byly totiž v průběhu letních měsíců 
vysázeny dvě nové lípy právě jako připo-
mínka stého výročí vzniku samostatného 
státu. I tyto lípy byly rukou otce Macu-
ry požehnány. Za zmínku také stojí sku-
tečnost, že otec Macura již o týden dříve 
požehnal také stromy a kamennou lavici, 
které obec Šarovy rovněž u příležitosti 
stého výročí vzniku ČSR umístila na kři-
žovatku cest drahové a vrchovice, aby si 
tu znavení poutníci mohli odpočinout.
Po slavnostní ceremonii u kříže mohli zá-
jemci navštívit také sál šarovské hospody. 
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Tam pro ně bylo připraveno drobné po-
hoštění a především pak menší výstava 
historických předmětů převážně spo-
jených s dobou kolem roku 1918. Mezi 
nimi vynikaly zejména vojenské unifor-
my účastníků bitev první světové války 
včetně některých zbraní. Nechyběly ani 
dobové fotografi e, kroniky, ale i moment-
ky ze života šarovských občanů.

Bohužel, díky nepříznivé předpovědi po-
časí, museli organizátoři zrušit přehlídku 
historických vozidel a strojů, stejně jako 
ukázky zásahu dobové hasičské techniky. 
Snad se tato přehlídka podaří uskutečnit 
při jiné obdobné příležitosti a především 
za příznivého počasí, které poslední do-
bou šarovským akcím příliš nepřeje.

Petr Bernatík

VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČSR

V letošním roce si připomínáme sté vý-
ročí vzniku Československé republiky. 
Pojďte si krátce připomenout, co se v ob-
dobí kolem 28. října 1918 dělo na našem 
území.
28. října 1918, v pondělí, vyhlašu-
je Národní výbor v Praze v provolání                        

k národu, že jsme dosáhli samostatnosti 
národní, státní, hospodářské a politické. 
Tímto dnem vchází v nový život – Demo-
kratická republika československá v čele   
s prvním prezidentem – profesorem To-
mášem Garrigue Masarykem.
Prohlášení republiky Československé 

Žehnání nových lip u Šarovského mlýna/foto VK
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Národním výborem 28. října 1918:
LIDE ČESKOSLOVENSKÝ!
Tvůj odvěký sen se stal skutkem. Stát 
československý vstoupil dnešním dnem 
v řadu samostatných kulturních států 
světa. Národní výbor nadaný důvěrou 
veškerého lidu československého převzal 
jako jediný a odpovědný činitel do svých 
rukou správu svého státu.
Lide československý! Co podnikáš, pod-
nikáš od tohoto okamžiku jako svobod-
ný člen velké rodiny samostatných svo-
bodných národů. Novými činy v těchto 
chvílích zahajují se nové a bohdá slavné 
dějiny Tvoje. Nezklameš očekávání ce-
lého kulturního světa, který s žehnáním 
na rtech vzpomíná. Tvých slavných dějin, 
jež vyvrcholily v nesmrtelné výkony čes-
koslovenských legií na západním bojišti 
a Sibiři. Celý svět sleduje Tvoje kroky do 
nového života, Tvůj vstup do země zaslí-
bené. Zachovej štít čistý, jako jej zachová-
vala Tvoje vojska národní  československé 
legie. Nezapomínej národní kázně. Buď si 
stále vědom, že jsi občanem nového státu 
nejen se všemi právy, ale i povinnostmi.
Na počátku velkého díla ukládá Ti Ná-
rodní výbor, ode dneška Tvoje vláda, aby 
Tvoje chování, Tvá radost byly důstojny 
velké chvíle nynější. Naši osvoboditelé 
Masaryk a Wilson nesmějí býti zklamáni 
ve svém přesvědčení, že dobyli svobodu 
lidu, který dovede sám sobě vládnou-
ti. Ani jediným rušivým činem nesmě-
jí býti zkaleny nynější velké okamžiky, 
ani jediný nesmí se dopustiti ničeho, co 
by mohlo vrhnouti stín na čisté jméno 
národa. Každý z Vás musí bezvýhradně 
šetřit všeho, co jinému je svato, svoboda 
osobní i majetku soukromého nesmí býti 

dotčeno.
Podrobte se bezvýhradně rozkazům Ná-
rodního výboru. V Praze dne 28. října 
1918.
Tímto rozhodnutím spadlo pouto vážící 
český národ po staletí. Nekrvavě, za jáso-
tu, zpěvu národních písní provedena byla 
revoluce. Dosáhli jsme samostatnosti 
národní, svobody národní, kulturní, hos-
podářské a sociální. V budoucnu bude 
úkolem nového státu dobudovat svobodu 
sociální, demokracii hospodářskou: aby 
všichni občané tohoto státu se cítili šťast-
ni a spokojeni, aby klid a mír zavládl všu-
de, i v té nejmenší a nejchudší chaloupce.
Za národní výbor podepsáni vlastní ru-
kou: Antonín Švehla, Dr. Fr. Soukup, Jiří 
Stříbrný, JUDr. Alois Rašín, Dr. Vavro 
Šrobár.
Státní převrat v Šarovech probíhal  klid-
ně. 28.října 1918 v 10 hodin dopoledne 
došla z Březolup zpráva, že vyhlášena 
byla samostatnost Československého stá-
tu. A co se událo v místní osadě Šarově, 
píše ve školní kronice správce školy Bed-
řich Knesl, vrátiv se ze západního bojiště 
u Verdunnu  8.října 1918:
„V den prohlášení naší samostatnosti rá-
zem se změnil Duch školy. Děti odstraňo-
valy z čítanek obrázky Karla a Zity, také 
ze třídy oba obrazy s Františkem zmizely. 
Na budově školní vlál prapor červeno-
-bílý, lidé kupili hlavy k sobě, hovoříce 
nahlas, že konečně nadešel očekávaný 
mír. Odpoledne svolána valná hromada 
do hostince č. 10 v Šarově, kde poprvé za 
naprostého ticha prohlásil učitel Knesl: 
jsme svobodni, jsme svoji. 
Slavnostní nálada trvala dlouho do noci, 
všem bylo zříti na očích s jakou radostí 
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Marie Řezníčková            19. 9. 2018 - 75 let

BLAHOPŘEJEME

a oddychem přijata byla tato radostná 
zpráva“.
V tento den miliony československých 
občanů s láskou a úctou vzpomínají 
svého milého a drahého Osvobodite-
le a prvního prezidenta republiky T. G. 
Masaryka, všech jeho spolupracovníků 
v čele s ministrem zahraničních věcí dr. 
Edvardem Benešem a velkým Slovákem 
Milanem Rastislavem Štefánikem. Vzpo-
míná všech těch neznámých bojovníků, 
všech obětí války, našich legií, všech těch, 
kteří pracovali, bojovali, trpěli a mnozí 
umírali, aby cíl a dávný sen národa stal 
se skutkem.
Leč radost vyprchala a všední tvrdý život 
upoutává pozornost všeho lidu. Postup-
ně se vracejí muži z vojny a chápou se 
radostně práce, aby každý na svém místě 
pomáhal dobudovat náš stát, chránit jej 
proti každému, kdo by chtěl českosloven-
ský lid znovu zotročit a vysávat. Všichni 

ti, kteří vyšli z pracujícího lidu se postara-
jí, aby československý lid byl zdravý, silný 
a veliký, jak nás v tom tradice a slavná mi-
nulost poučuje a zavazuje.
Avšak nejenom radostné události, ale i 
bolestné a neradostné zprávy musí kro-
nikář zaznamenati. Řada mužů, kteří 
zdraví, svěží a mladí odcházeli do války, 
se více nevrátilo. Smrt, která slavila v této 
válce hody a orgie je sklátila do hrobu. 
Padli za cizí zájmy, aby vlastní krví a ži-
votem pomáhali položit pevné základy 
nového československého státu. Padlo a 
následkem válečných útrap nakonec ze-
mřelo v obci 15 mužů, kterým postaven 
byl pěkný pomník.
ČEST JEJICH PAMÁTCE !

Libuše  Langrová

Čerpáno: „Historie školy v Šarovech  
1884-1975“
„Dějiny obce Šarovy“ (Ant. Světlík)
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ZVEME VÁS
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